Program hösten 2022.

Lunds Konsthalls Vänner

Torsdag 15 september kl 18.00. Konsthallen.
Med penseln som vapen
Kulturjournalisten Bodil Schrewelius berättar om
sin vän konstnären Gerhard Nordström som
målade landskap och bilder i protest mot
maktmissbruk, krig och miljöförstörelse. Vi ser
också kortfilmen Med penseln som vapen.
Efter föreläsningen minglar vi med föreläsaren.

Fredag 23 september
Inga Björstedt, Wallåkra Stenkärlsfabrik och
Pumphuset i Borstahusen
Vi reser till Vallåkra och Rååådalen. Konstnären
Inga Björstedt visar sin konst - måleri, blandteknik
och textil - i sin ateljé. Hon hämtar bland annat
inspiration från sin barndom i Japan. Därefter tar
vi en kort promenad i den vackra naturen längs
Råååns dalgång. Vi får en visning av Wallåkra
Stenkärlsfabrik, en unik kulturhistorisk miljö.
Stenkärlsfabriken är en kvarleva från en nordvästskånsk industri- och hantverksepok.
Här tillverkas fortfarande stenkärl, brunglänsande krukor och krus av traktens lera.
Därefter intar vi lunch på krogen intill fabriken.
Vi fortsätter till Borstahusen utanför Landskrona och besöker Pumphusets konsthall
och museum. I konsthallen får vi en visning av Björn Rantils fotografier med titeln
Resebilder. I muséet visas två permanenta utställningar om fiskarens liv, kvinnors
arbete och båtvarv samt bilder av båtar i akvarell och olja. Vi fikar på plats.
Samordnare Bengt Hall 0733-64 90 70 och Paula Uddman 0708-2089 40. Avresa
09.00 från Godsmagasinet i Lund. Buss framkörd 8.45. Hemkomst cirka 17.00.
Pris 680 för medlem och 730 för medföljande vän. I priset ingår bussresa, inträden
och visningar, lunch och kaffe. Anmälan senast 7 september till Paula Uddman
paulauddman@gmail.com. Ange speciella kostvanor.
Betala till bankgiro 5622-2144. Bekräftelse skickas till alla anmälda med e-post eller
per telefon.

Lördag och söndag 1 – 2 oktober
Konstresa till Göteborg, Alingsås och Borås
Vi besöker Klara Brynge, smyckekonstnär och lärare
på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg.
Hon berättar om sin konstnärliga verksamhet och om skolan.
”Jag arbetar i silver, med hammare och punsar tecknar jag
fram ytor och reliefer i metallen. Metoderna jag använder är
förknippade med traditionellt silversmide. Silvrets egenskap
som ljusreflekterande står i hammarslagen i kontrast till de
mörkare oxiderna”.
Efter lunch besöker vi Röhsska museet (design och
konsthantverk). Därefter far vi vidare till Alingsås och Grand
Hotell. Efter middag på restaurang vandrar vi med guide runt i staden och njuter av
ljuskonsten En enda jord 7,9 miljarder reflektioner, som är temat för årets Lights in
Alingsås.
På söndagen far vi till Borås och gör en vandring i centrum och beundrar skulpturer
och väggmålningar. Efter lunch får vi guidning på Textilmuséet.
Samordnare: Lise-Lotte Martins 0702-879361 och Maria Brynge 0760-086330.
Avresa 07.00 från Godsmagasinet i Lund. Buss framkörd 6.45. Hemkomst cirka
19.30. Medlemspris: 2900 kr. I priset ingår övernattning med frukost, två luncher,
två fikor, en middag och alla inträden och guidningar. (Vin och öl ingår ej).
Anmälan senast 15 september till Lise-Lotte Martins lottenoleif@gmail.com eller
Maria Brynge mbrynge@gmail.com. Ange speciella kostvanor. Betala till bankgiro
5622-2144. Bekräftelse skickas till alla anmälda med e-post eller per telefon.

Torsdagen den 13 oktober kl 18.00. Konsthallen.
Konst men falsk
Helene Andersson, har arbetat som kriminalinspektör
och var en av landets främsta experter på
konstförfalskning. Hon berättar om sitt arbete med att
avslöja konstförfalskare. Följ med i en utredning om en
bedragares framfart som slutade med en hovrättsdom.
Helene är idag verksam som konstnär.
Efter föreläsningen minglar vi med föreläsaren.

Onsdagen den 2 november kl 18

Höstfest

Det är dags för den sedvanliga höstfesten som i år förläggs till
Hypoteket, Kyrkogatan 13.
Förra konsthallschefen Cecilia Nelson
gästar oss och berättar om sitt liv med konst och som konsthallschef.
Till menyn kan du välja mellan följande huvudrätter:
Rödtunga, vaxbönor, rökt potatisskum, kålrabbi & dragon 355 kr.
Eller
Grillad onglet (kött), bakad silverlök, kantareller & salsiccia med svart lök 355kr.
Vill du ha en liten dessert kan du få créme brulée på tahitivanilj 115 kr.
Huvudrätt, bordsvatten och kaffe 355 kr. Huvudrätt, dessert, bordsvatten och kaffe
470 kr. Vin och öl tillkommer för den som önskar det.
Anmälan senast 15 oktober till Paula Uddman paulauddman@gmail.com.
Ange önskad meny och speciella kostvanor. Betala till bankgiro 5622-2144.
Bekräftelse skickas med e-post eller per telefon.

Fredagen den 11 november
Arken och Kastrupgaard
Vi besöker Arken, Museum for Moderne Kunst
i Ishöj söder om Köpenhamn och får en visning av
utställningarna med Leonora Carrington, HausRucker-co-giant och For enden av Regnbuen.
Dessutom finns fasta utställningar. Vi äter frokost
(lunch) i caféen.
Sedan fortsätter vi till Kastrupgaard i Kastrup. Det är ett museum med inriktning
mot grafisk konst. Förutom den fasta konsten finns en specialutställning av Kasper
Baltazar Eistrup, Eistrup på papiret – den halve menneske.
Samordnare Bengt Hall 0733-64 90 70 och Ann Schlyter 0705-672903. Avresa
09.00 från Godsmagasinet i Lund. Buss framförd 8.45. Hemkomst cirka 16.00. Pris
för medlem 780 kr och 830 kr för medföljande vän. I priset ingår entréer, visningar,
frokost (lunch) och bussresa.
Anmälan senast 26 oktober till Paula Uddman
paulauddman@gmail.com. Ange speciella kostvanor.
Betala till bankgiro 5622-2144. Bekräftelse skickas till alla
anmälda med e-post eller per telefon.

Torsdagen den 1 december kl 18,00
Den sjunde vännen
Serieskaparen och satirtecknaren Sara Granér berättar
om sitt skapande och sin senaste bok Den sjunde
vännen (nov 2022) där vi får följa Saras karaktäristiska
figurer på en resa som rör sig mellan fallna
civilisationer, den moderna fängelseindustrin, in i
kroppen och genom evolutionen.
Efter föreläsningen minglar vi med föreläsaren.

Lördagen den 3 december
Gallerirunda med glögg
Vi besöker intressanta gallerier och utställningar i centrum och avslutar med
återsamling i konsthallen med glögg och pepparkakor. Och så tittar vi naturligtvis
på den aktuella utställningen i Lunds konsthall.
Samling vid konsthallen kl 13.00. Återkomst till konsthallen cirka 15.00.

Föreläsningarna i konsthallen arrangeras i samarbete med

Konsthallens utställningar under hösten 2022
Utställningen BEHOLD, WE ARE HERE tar sin utgångspunkt i relationen mellan
samtid och historieskrivning, om subjektets position i samhället och kollektivt
minnesarbete. Eller som kuratorn Hanni Kamaly själv uttrycker det: ”En utställning
som ser möjligheten och potentialen för det politiska i konsten.”
Vernissage fredagen den 9 september kl 18 – 20

Lunds Konsthalls Vänner är en fristående förening bildad 1992 som stöder Lunds
Konsthalls verksamhet och sprider kunskap och engagemang för sam dskonst.
Som medlem i Lunds Konsthalls Vänner får du • delta i konstresor som föreningen
anordnar • lyssna på föreningens kons öreläsningar • delta i besök på gallerier och
konstsamlingar • gå på vernissager och visningar på Lunds konsthall • delta på
årsmöte med e erföljande middag och närvarolo eri • delta på övriga av föreningen
anordnade evenemang • stödja en ung lovande konstnär med s pendium
Årsavgi en för 2022 är 250 kronor och betalas på bg 5622-2144. Vår hemsida är
lundskonshallsvanner.com
Styrelsen i Lunds Konsthalls Vänner
Lise-Lo e Mar ns 0702-87 93 61 ordförande, Paula Uddman 0708-20 89 40 kassör,
Bengt Hall 0733-64 90 70 sekreterare, Ann Schlyter 0705-67 29 03, Anna Na och
Dag 0730-33 30 94, Maria Brynge 0760-08 63 30
ANMÄLAN ll respek ve arrangemang kan ske per e-post eller telefon. Anmäl med
namn och telefonnummer. Notera även allergier eller andra önskemål om mat.
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Föredragen är öppna för alla. Övriga arrangemang är öppna för medlemmar.
Anhöriga och vänner kan dock i mån av plats medfölja mot förhöjd avgi . Bekrä else
meddelas alla anmälda på researrangemang. Betala ej före bekrä elsen. Se även
respek ve programpunkt.

